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Foreningen 4534 afholder et seminar under overskriften ’Fælles
om fremtidens 4534’.
I Hørve området plejer man selv at tage fat, hvis der er noget
man vil. Der er en lang historie for lokale initiativer.
Nu er det den fremtidige udvikling, man ønsker at tage fat på.
Vi kan vælge at sidde med hænderne i skødet og lade os kvæle
af en kombination af den offentlige planlægning og den teknologiske udvikling, siger Jens Rubæk, der er formand for foreningen
4534.
Man kan stille spørgsmålene: Hvorfor bo i Hørve? Hvem skal være din nabo?. Skal du overhovedet have en nabo?
Det er meningen, at visionsseminaret skal være startskuddet til
en proces, hvor man dels udnytter de kræfter, der ligger i det folkelige engagement og dels påvirke de lokale politikere til at tilpasse den kommunale planlægning.
Foreningen 4534 repræsenterer postnummer 4534, som rummer
Hørve, der er Odsherreds 3. største by og dertil kommer landsbyerne Vallekilde, Skippinge, Bjergesø, Vindekilde og Starreklinte.
Mødet bliver afholdt den 5. oktober kl. 10.00 - 14.00.
Sted: På Hørve skole.
Alle er meget velkomne til at deltage i arrangementet, der er
åbent for alle.
Af hensyn til forplejning er det nødvendigt med tilmelding til arrangementet. Tilmelding sker til Helge Fredslund på mail:
helgefredslund@gmail.com

Visionsseminar

us Starup

Fælles om fremtidens 4534

Foto: Claus Starup

VISIONSSEMINAR
Fælles om fremtidens 4534
Den 5. oktober, kl. 10.00 - 14.00
Sted: Hørve skole

Bakkegården, nu med SPAR-filial

Set & Sket

Der er er god grund til at udbrede kendskabet til demens og demenssygdomme, og derfor har Alzheimerforeningen hvert år taget initiativ
til en særlig demensuge.
I år medvirker Odsherred Kommune gennem plejecentret Bakkegården i Hørve med en særlig demensuge i uge 38
”Aktiviteten på plejecentret i ugen er, at vi giver dem der har lyst,
en oplevelse af hvad det vil sige at have en demenssygdom.
Det foregår hele ugen fra kl. 9-14. Det foregår via ergoterapeut
Jonas Holsbæk demenssimulator. - fortæller Tine Schulz.
”Derudover har vi en helt speciel overraskelse, som bliver præsenteret i uge 38 - nemlig en filial af Spar Hørve på Bakkegården. Vi håber
meget at en lille fin butik kommer til at stå færdig, således at den
fremadrettet bliver en del af plejecentrets og borgernes hverdag.”
Spar butikken er skabt i samarbejde mellem SPAR, XL-byg og Bakkegården. Derudover hjælper Hørve Erhvervsforening med at få butikken opbygget.
Det er ambitionen at butikken bliver bemandet med ’frivillige’ et par
timer på hverdagene, så borgerne på Bakkegården får mulighed for
at lave sit indkøb selv og derigennem
bidrage
til større livskvalitet.
Tekst & foto: Claus
Starup

Præst Jens Kirk

Foto: Claus Starup

Operasanger Børge Nielsen

For fremtiden får borgerne mulighed for at handle ind på Bakkegården.

UGE 38

4534 stiller skarpt på…

”Jeg vil blive gammel i Hørve”
Tekst & foto: Claus Starup

For et år siden genåbnede Spar købmanden i Hørve. Forud for genåbSetforsøg
& Sket
ningen havde der været flere år og et par mislykkede
på at få en
dagligvarebutik til at overleve i Hørve.
Nu – et år efter Niels Hyldedal overtog og genåbnede SPAR Hørve ser
det unægtelig ud til at det er muligt, at drive butikken midt i Hørve med
succes.
”Jeg går glad på arbejde hver dag – fortæller Niels - og lige nu har jeg
det sådan, at jeg drømmer om, at det er i Hørve jeg skal blive gammel,
så enkelt kan det siges. Kunderne er fantastiske og jeg nyder den dialog
vi har med dem – jeg har sparet mange konsulent-timer ved at lytte til
kunderne,
med deres
engagement,
så bliver det hele bare bedre.
4534såstiller
skarpt
på…
Se fx den seneste fest med Sussi og Leo, der er et eksempel på, at arbejdet her i byen er lidt udover det sædvanlige. Som udgangspunkt havde jeg forventet, at vi skulle være tilfredse med et par hundrede besøgende på festaftenen, men faktisk kom der godt 600 besøgende, hvoraf
250 havde bestilt mad. Og det selvom, der faldt et par dråber i løbet af
aftenen. Jeg må tilstå, at jeg var lige ved at fælde en tåre, da jeg skulle
præsentere aftens program, for - hold da op, det gav et sus i maven, da
jeg så hvormange, der var mødt op, da jeg fik set mængden fra scenen.
Det er stensikkert, jeg bidrager gerne til at festen kan gentages til næste
år – slutter Niels.
Festen var i øvrigt støttet med sponsorer fra Hørves Erhvervsliv:
SSContainer, BBService, JJEnterprise og DJ Due der spillede gratis
først på aftenen.
1 år fødselsdag. Hvert år, den sidste lørdag i september måned, bliver
der holdt fødselsdagsfest i Spar Hørve. I år den 28. september. På dagen
bliver i stiller
anledningskarpt
af fødselsdagen
uddelt ispinde, men først bliver
4534
på..
der lavet morgenbord og sidst på dagen bliver der grillet – og så kommer der en række gode tilbud fra os i butikken. - fortæller Niels

Øverst:
Niels Hyldedal understreger at Spar også
har non-food varer,
der sælges i butikken.

Bent Eriksen (t.v.) fra
SSC og Bjarne Becker (t.h.) fra BBS medvirkede til at det var
muligt at gennemfører
festen med koncert
og spisning på Ppladsen ved Spar
Hørve.

GANG I GADEN

Set & Sket

26 frivillige holdt byen ren
Tekst & foto: Claus Starup
Hørve: Dagen var organiseret til mindste detalje: de frivillige fik således udleveret to poser hver (1 til brændbart og 1 til ikke brandbart affald) samt 1 spand og et par handsker. 6 grupper blev fordelt i Hørve,
så hvert hold fik et område de skulle rydde op i. Græskanter, stier,
stationsområde, Fakta området, legepladser, parkeringspladser m.v..
blev fordelt mellem grupperne. Samtidig med udførelsen af oprydningen var der to fra styregruppen der stod for support. Kom en gruppe i
mangel af fx poser, så var der en hotline til styregruppen.

Vallekilde.

Både før og efter arbejdet blev Medborgerhuset i Nørregade samlingssted for de mange frivillige, der brugte en lørdag formiddag i den
gode sags tjeneste.

Tekst & foto: Claus Starup

Dagens event startede kl.13
ved Kaffe og Juicebaren i Vallekilde.
Der blev afholdt flere aktiviteter
i kort afstand til caféen.
Der var blandt andet loppemarked, som Tinglauget holdte på
p-pladsen. Pladsen var også
opsamlingsstedet for de af områdets unger, der ville prøve
kræfter med skattejagt.
Skattejagten blev planlagt af
elever fra højskolens ledelses& eventlinje.

Set & Sket
Poser, handsker og spande blev flittigt brugt og fortovet fik en makeover med kost.

Set & Sket
4534 stiller skarpt på…

’Gør byen ren’ i 4534
Vallekildevej i Hørve. Foto: Claus Starup

Set & Sket

4534 stiller skarpt på..
Vallekilde- Hørve Senior
og Pensionistforening:
Vi starter sæsonen op torsdag d. 5. September kl. 14, med besøg af Dragsholm
Lokalhistoriske Forening, hvor vi skal kigge på billeder fra en svunden tid.
Vi skal endvidere se en kort film fra dengang vi havde byfest under titlen på " Hat med
Hørve "

Nørregade 19 i 4534 Hørve

Der vil være Kaffe/ The og Kage samt Lotteri. Pris 40.-kr. Tilmelding på Foto:
Tlf. 59656848
Claus Starup
Bankospil torsdag d. 19. September kl. 14.00
Arrangementerne foregår i Aulaen på Skolen i Hørve

Multihus: Udeområderne på Bakkegården kan overdækkes.

Kortspil på Bakkegården nr. 38, hver Tirsdag kl. 14.00

Foto: Claus Starup

Foto: Claus Starup.

Set & Sket

Foto: Kim Knudsen

SWIM WEEKS for voksne - gratis
I uge 36-37 kan du som voksen - helt gratis - afprøve flg. hold hos Dragsholm Svømmeklub som træner i Asnæs Svømmehal:
·

Aqua gymnastik med cirkeltræning – tirsdag kl. 19.15 – 20.00 (Fuld fart over feltet både i vand og på land)

·

Aqua gymnastik i vandet – mandag kl. 19.30 – 20.15 eller onsdag kl. 19.30 – 20.15 (Vild med musik og lidt sved på panden)

·

Aqua-helse hold - fredag kl. 10.15 – 10.45, 10.55 – 11.25 eller 11.35 – 12.05 (Bevæg din krop i vand og styrk din velvære)

·

Handicaphold – fredag kl. 12.15 – 12.45 (For dig der ønsker et lille hold, med rolig træning som styrker din krop og dit sind)

·

Livredderhold – mandag kl. 20.15 – 21.15 eller onsdag kl. 20.15 – 21.15 (Tro, håb eller livredning er holdet´s motto)

·

Motionssvømning – fredag kl. 17.30 – 18.15 (Svøm i eget tempo og få instruktion i svømmeteknik hvis du ønsker det)

·

Pensionistsvømning – mandag kl. 8.30 – 10.00 (Samvær, velvære og hygge)

·

Tri-svømning – tirsdag kl. 19.15 – 20.15 eller søndag kl. 8.45 – 9.45 (Er du vil med crawl, løb og cykling – så er det noget for dig)

·

Voksen begynder svømning – mandag kl. 18.30 – 19.15 eller onsdag kl. 18.45 – 19.30 (Vandskræk eller træn korrekte teknikker)

·

Voksen øvede svømning – onsdag kl. 18.45 – 19.30 (Forbedre dine svømmeteknikker og få fart i vandet)

Du behøver ikke tilmelde dig SWIM WEEKS – bare mød op i Asnæs svømmehal !
Vil du vide mere om de enkelte hold, kan du ringe/sms til Betina (formand) på tlf. 26 58 47 35 eller skrive mail til formand@drsk.dk.
Du kan også kigge mere på www.drsk.dk, hvor alle vores børnehold også er beskrevet. Kig under Tilmelding.

Nyhed fra VHG
Er du 60+ og er du i tvivl om hvilket hold, der passer
til dig, så har du en mulighed for at få svar på dette
onsdag d. 4.9. kl. 17-18 i Hørve Medborgerhus,
Nørregade 14.

Ring og hør nærmere på 29 13 56 06,
eller gå ind på vores Facebook side
ÆBLEHØJGÅRDS FESTLOKALE
Går du med overvejelser om at holde fest,
er ÆBLEHØJGÅRDS FESTLOKALE et rigtigt godt bud.
Vi viger ikke tilbage med at sige, at det nok er
Odsherreds hyggeligste festlokale, hvor der er
kræset for detaljerne.

Flere af holdenes trænere fra både gymnastik og
motionscenteret vil være til stede for at vejlede dig.
Kom og få en snak om dine muligheder. Vi har kaffe
på kanden.
Husk gymnastiksæsonen starter i uge 37. Har du
spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Inga Juul 40863284

Sognekirkerne

September 2019

Baby salmesang :
Tirsdag den 10 sept. kl.10,00-11.30 i Hørve kirke. Det strækker sig over 8 gange. Baby salmesang er en fantastisk livsbekræftende og sansestimulerende musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Alle forældre med børn fra 0 til 12 mdr. er velkommen. Vi synger 45 minutter, derefter er der kaffe/the og frugt. Underviser er musiklærer
Gitte K Nielsen Tilmelding til Gitte på mail : gitte.k.nielsen@outlook.dk eller tlf 23701886 man kan også bare møde op. Det er gratis at deltage
Konfirmand undervisningen
starter tirsdag den 10 sept. kl 14,20 til 15.50. i Vallekilde præstegård Vallekildevej 152. De Hørve og Vallekilde børn der går på skolerne i Asnæs og Fårevejle afhentes
ved skolerne af Vig taxa efter undervisningen må man selv sørge for hjemtransport.
I Sept. mdr. er der undervisning den10 og 17 den 24 er der forældreaften med konfirmander til koncert med ”Vellyd” i Hørve kirke kl. 19. den og lørdag den 28 sept. konfirmand tur til København afgang Hørve kirke kl. 9.15
I 2020 er der konfirmationer i Vallekilde kirke den 26. april og 3 maj i Hørve.
Søndag den 15 sept.
FEST og HØSTGUDSTJENESTE HØRVE KIRKE KL. 14.00.
Biskop Peter Fischer Møller indvier den nye indgangs dør, med det meget flotte kunstværk af Billedhugger Hein Heinesen. Døren og kunstværket er finansieret af donationer fra 3 fonde.
Efter gudstjenesten hvor Biskoppen prædiker er menighedsrådet vært ved en reception på plænen foran kirken.
Præster og menighedsråd håber at rigtig mange vil deltage denne eftermiddag
Koncert med Vellyd
Tirsdag den 24 Sept. Koncert i Hørve kirke kl . 19,00 . En koncert med sang og livsfortælling. Lucca og band indbyder alle til at synge med undervejs. Gennem sang, digte og ord får vi indblik i, hvordan det var at vokse op i en dysfunktionel familie udsat for omsorgssvigt, og om en rejse ud af mørket og ind i livet og friheden. En aften der
sætter fokus på håb og lys i mørket .
Efterfølgende er der kaffe i tårn rummet .
Alle er hjertelig velkommen
Strikkedamerne
Onsdag den 25 sept. mødes stikkedamerne i Vallekilde præstegård fra kl 14,00 til 16,30. Der strikkes til Mødrehjælpen og Kirkens Korshær, har du lyst til at deltage, så
mød bare op eller kontakt Marianne Møllegaard tlf. 59657517 eller mail mal17moe@gmail.com hun kan evt. hjælpe med transport
Alle er hjertelig velkommen
Efterårs Kirkefrokost
Søndag den 29 sept . Efter gudstjenesten i Vallekilde kirke kl 10,30 indbydes alle til en let frokost i Præstegården.Vi får besøg af skuespiller Henning Hansen fra det rullende teater. Han vil give en filosofisk, humoristisk og kærlig skildring af Lise Nørgaards fuldstendige usminkede sandhed om os alle. Gode fortællinger båret af enestående nuancerede personskiltninger som må og kan opleves igen og igen
Alle er hjertelig velkommen

Vallekilde Højskole:

KLIP 9
LINE KNUTZON
Line Knutzon var på programmet til Vallekildes egen litteraturfestival, Litt Talk, i februar
måned, og nu kan vi byde velkommen til en hel aften i det knutzonske univers.
Line Knutzon er en af Danmarks væsentligste nulevende dramatikere – og en af de sjoveste. Hun fik sit gennembrud med Splinten i hjertet i 1991 og er bl.a. kendt for sine stykker om Måvens og Peder og for sin særegne absurd-groteske humor. Hun er netop blevet ansat som husdramatiker på Betty Nansen Teatret i København.
Samtidig har hun de senere år flirtet kraftigt med bogen som medie, bl.a. i den netop genoptrykte Frit Flet, som blev til i samarbejde med Naja Marie Aidt og Mette Moestrup.
I forlængelse heraf udgav hun i 2017 Camille Clouds Brevkasse, en bog fuld af ikke særligt indfølende svar fra virksomhedslederen, terapeuten og entrepreneuren Camille
Cloud.
De ofte hjerteskærende breve kommer fra helt almindelige danskere som f.eks. en gris,
en nisse, en pige på to år og en dansk rocksanger, der underskriver sig som “anonym
kendt”.
Camilla Clouds mottoer er “Stram op!” og “Det skulle du have tænkt på før du blev født.”
TID: 12. september 2019 kl. 19.30. Gratis adgang.

v/Annika Carlsen,
Vallekildevej 9, 4534 Hørve
Tlf. 59 65 70 00 www.Klip9.dk

Dragsholm
lokalhistorisk
Forening

5.000 timer i streg - med billedkunstner Kasper Købke
I dette intense foredrag der finder sted den 16. september kl. 19.00 i Aksen i Asnæs, vil
du komme helt ind bag kunstneren Kasper Købkes prisbelønnede værker.
Hvordan skaber Kasper sine hyper-realistiske værker fra det hvide lærred til det færdige
værk? Hvorfor bliver hans værker altid skabt i et intensivt tegnemarathon, som da han eksempelvis tegnede 5.000 timer på kun 13 måneder på hans H.C. Andersen eventyrbog?
Hvorfor finder hans kæreste, familie og venner sig i, når han forsvinder ind i endnu en intensiv tegneproces?
Kasper Købkes værker indeholder mere end blot et motiv, da hans tegnekundskaber blot
er hans middel til at formidle eksempelvis historiske begivenheder. Så forud for hans intense tegneproces ligger ofte et stor researcharbejde, for at indsamle, udvælge og fravælge
hvad der i sidste ende tegnes på lærredet.

Kender du personen på billedet?
En af de opgaver Dragsholm Lokalhistoriske Forening har påtaget sig, er at hjælpe Odsherred Lokalarkiv, med at gennemgå og registrere billeder, som vi har modtaget fra det tidligere
Dragsholm Posten. Janni Mejslov har igennem de mange år,
hun var ansat på avisen, taget rigtig mange billeder, og vi skulle meget gerne have sat navne på de personer, der er på billederne.
Vi har derfor spurgt Hørve Pensionistforening, om vi måtte
komme på besøg ved et af deres medlemsarrangementer, da
vi tror denne personkreds, vil kunne genkende personerne på
mange af disse billeder.
Derudover vil der blive vist i lille film fra På hat med Hørve fra
1987.
Vel mødt til en eftermiddag med et tilbageblik i det, vi må kalde den nyere historie.
Det foregår den 5. september kl. 14 i Aulaen på VallekildeHørve Skole.

Kasper vil tage dig med ind i dette researcharbejde og skabelsen af hans værker, bl.a. gennem hans historiske værker til Borren i Højby, hvor han gennem 6 værker formidler Højby
og Odsherreds historie fra før vikingetiden og frem til i dag.
Entré:
Medlemmer af lokalhistorisk forening kr. 50
Ikke medlemmer kr. 75
Arrangør: Dragsholm Lokalhistorisk Forening.
-----------------------------------------------Om Kasper Købkes foredrag:
”... Kasper imponerede på mange måder. Selvfølgelig med de meget detaljerede tegninger ... Men han er også i besiddelse af en ualmindelig stærk viljekraft og selvdisciplin ... En
berigende aften, som gav stof til eftertanke ...”
Jette Pekilidi- Bramsnæs Aftenskole (Dansk Oplysnings Forbund)
“...Kasper Købke er en super levende og nærværende foredragsholder, som med både
humor og engagement drager tilhørerne ind i sit fascinerende univers. Man går glad hjem,
fordi man en stund fik lov at være gæst i en eventyrlig verden...”
Sten Hartung, Sognepræst - Lumsås kirke

